
 هدایر ساز بررسی

 شهابی امیر : استاد نام

 ی فوالد سعید محمد و جواهری مبین : دانشجویان نام

 هایضربه با و اندکشیده آن بر نازکی پوست که است چوبی هایحلقه شامل که است ایرانی موسیقی در ایکوبه سازهای از یکی دَف،

 .است تربم صدای با و آن از بزرگتر ولی دایره به شبیه ایرانی ضربی سازهای از ساز این مینوازند.  انگشت

 صدای ظاهراً و بردندمی کار به هاجنگ در و بستندمی آن بر هاییزنگ که بود بزرگ و بیضی شکل ایوسیله جالجل کهن، ایران در

 . گویندمی زنگی دف میکنند تعبیه زنجیر آن بر که را دفی  .داشته است مهیبی

 کشیده پالستیک یا حیوانات پوست استوانه، آن طرف یک در که است چوب جنس از کوتاه و استوانه شکل بدنهای دف، اصلی کالف

 اصطالحاً ( دارزاویه برش با اصلی قاب انتهای و میشود(. ابتدا ساخته بهار فصل در و حیوانات پوست با دف، نوع بهترین( شده است

 لبه این روی سریش با پوست و شده کمتر چوب تراشیدن با کالف از سمت یک ضخامت و شوندمی چسبیده هم به  )فارسی برش

 .شودمی محکم گلمیخ با و چسبدمی

 :کرد تقسیم زیر ی اجزا به میتوان را دف ساختمان

 ها میخ گل- ها حلقه- پوست- اصلی کالف

 این نوازندگان دستان اندازه در تفاوت دلیل به اندازه در تفاوت( سانتیمتر ۶٫۵ الی ۵ عرض با است چوبی هایحلق کمانه : کمانه

 هایاندازه به کمتر که سانتیمتر ۵۵ الی ۵۰ قطر به دایرهای با  )باشد مناسب نیز هاخانم دستان برای ساز این اینکه و است ساز

 در  .میرسد سانتیمتر ۱٫۵ به پشت طرف از و میلیمتر ۳ الی ۲ به پوست، طرف از چوب ضخامت  .شودمی دیده بزرگتر یا کوچکتر

 صدای ساز شود، کشیده یکسان طرفین از پوست و باشد برخوردار کامل تقارن از و شده ساخته دایره شکل به کمانه که صورتی

 و باشدمی شست انگشت استقرار محل که گرددمی ایجاد رفتگی فرو یک چوب، پشت قسمت روی .داشت خواهد مطلوبی بسیار

 .است گونه دو کمانه .میگویند شستی آن را اصطالحاً

 و نیا رضایی حسین و کاکاوندی رامتین و حبیبی مسعود و کامکار بیژن توانمی ایران در دف نام به نوازندگان از : دف نوازندگان

 .برد نام را زهاوی هژار

 

 

 



 سرنا ساز بررسی

 .شودمی نواخته دهل با بیشتر ایران نواحی موسیقی در که است دارزبانه و چوبی هوا صدای یا بادی ساز سورنا یا سُرنا

 به ایران نواحی بیشتر در که سرنا » ساز « در که است منفرد صوتی لولۀ و یه دوال زبانۀ با هوا صدا یا بادی ساز عی نو است، مشهور

 تمام در آن اجزای و سرنا بدنۀ کلی است. ساختار متداول ترکمن صحرا جز ایران نواحی همۀ در گوناگون هایاندازه و هاشکل

 یگر د نواحی سرناهای با مقایسه در )سیستان و خراسان شمال و شرق( ایران شرقی مناطق سرناهای اما اند،شبیه تقریباً  مناطق

 .است بیشتر صوتیشان وسعت و ندارند انبرک یا دوشاخه است، تنگتر یشان شیپو دهانۀ کوچکتر هستند.

 در سوراخ هفت سرنا صوتی لولۀ وی لبگیر. ر و زبانه میل محدود، شیپوری دهانۀ با چوبی ایاستوانه بدنۀ  :از عبارتند سرنا اجزای

 .شودنمی گذاری انگشت بغل سوراخ است. روی شده ایجاد شیپوری دهانۀ نزدیک و بغل در سوراخ یک و پشت در سوراخ یک و جلو

 دو که است چوبی ایلوله انبرک .دارد قرار بدنه باالیی دهانۀ در مستقیماً آن میل و ندارد انبرک یا دوشاخه شرقی مناطق سرنای

 در شود. انبرکمی سوار آن روی بر میل و گیردمی قرار صوتی لولۀ داخل و باالیی قسمت در و دارد انبر مانند زبانۀ دو یا شاخه

 بر زبانه که است نازک برنجی لولۀ یک میل این .دارد صدا رنگ و جنس در تعیین کننده تاثیری -شرقی نواحی جز– ایران سرناهای

 از است گردی شیء لبگیر .است نی جنس از زبانه .گیردمی قرار بدنه باالیی سوراخ در آن دیگر سمت و شودمی بسته آن سر

 دهان در سرنا ثبات باعث و کندمی عبور وسطش از میل و است سوراخ آن وسط که استخوان یا پالستیک صدف، فلز، چوب، جنس

 .شودمی نوازنده

 ایصوتی محدودۀ اش،ویژه ساختار به بنا شرقی نواحی سرنای .است مشابه هم با ایران نواحی در سرناها همۀ اجرایی تکنیک

 آن در زیر مافوق و زیر مناطق در نغمه اجرای و دمندمی نفسبرگردان تکنیک از استفاده با سرنا این در .دارد زیرتر و ترگسترده

 در اما .کنندمی تغییر سوراخها گرفتن ناقص یا کامل و دمیدن فشار تغییر با و اندسیال حدودی تا صداها .است متداول بسیار

 و است بمتر و محدودتر صوتی محدودۀ زاگرس ناحیۀ کلی، طور به و ایالم لرستان، کرمانشاه، کردستان، مانند غربی نواحی سرنای

 .متغیرند مختلف هایمقام فواصل اساس بر و اندنسبی صداها ضمن، در

 ناحیه این در سرنا رپرتوار .است دهل اشهمراهی کننده ساز و شودمی نواخته شادمانی و عروسی مجالس در ایران شرق سرنای

 .است بازیچوب مختلف مراحل جمله از رقص و بازی هایمقام شامل

 نواخته دارد، سوگواری به اختصاص که چًمًری مراسم در نیز و شادمانی و عروسی مجالس در دهل با همراه هم غربی نواحی سرنای

 .است شدهمی استفاده هم ایل بیدارباش و اعالم برای سرنا از قدیم، در ناحیه این عشایر میان در البته .میشود

 فیوج اقاجان – نواز نی غالمعلی – مرادی میرزا شاه – دهکردی پور مهدی اکبر علی : نوازندگان



  :منابع

 ۱۳۹۰ – ۱۳۷۹ چنگ، انتشارات :تهران حبیبی، مسعود ین تدو و تألیف دفنوازی، ین نو شیوه

 ۱۳۹۳ سال ، نهم چاپ ، زوار انتشارات ، منصوری پرویز ، شناسی ساز

 ۱۳۹۶ :سوم چاپ ماهور، یشی، درو محمدرضا و اطرایی ارفع نی، یرا ا سازشناسی

 

 

 

 

 


